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Értesítés
Figyelmeztetési előírások
A felhasználói kézikönyv olvasásakor fordítson különös figyelmet az alábbi
jelölésekre, melyek veszélyt jeleznek.
o Figyelmeztetés
Veszélyes szituációt jelöl, mely súlyos sérülést okozhat.
o Vigyázat
Olyan szituációt jelöl, mely során a készülék vagy egyéb berendezés rongálódhat
o Megjegyzés
További információt tartalmaz, hogy felkészítse a felhasználót lehetséges
problémákra, és olyan fontos információkat, melyek elősegítik a készülék
működtetését és beszerelését.
Szimbólumok jelentése
Hogy csökkentse az áramütés kockázatát, ne távolítsa el a
készülék hátlapját. A készülékben nem található használók
által javítható rész. Kérjük bízza ezt képzett szervíz
emberekre.
Ez a szimbólum veszélyes feszültséget jelöl a vevőben ami
áramütést vagy egyéb személyi sérülést okozhat.
Ez a szimbólum fontos utasításokat jelöl a vevőben
kapcsolatban.
Biztonsági Figyelmeztetés
Ez a vevő úgy készült, hogy megfeleljen a nemzetközi biztonsági normáknak.
Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket..
Biztonsági utasítás és elővigyázatosság
1. FŐ TÁPEGYSÉG (90-240V ~ 50/60Hz)
• Csak a jelölő cimkén megadott tápegységről működtesse a készüléket. Ha nem
biztos benne, hogy otthonában milyen tápegység van, érdeklődjön a helyi
villamosenergia szolgáltatónál. Bármely karbantartási vagy telepítési eljárás
megkezdése előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.
2. CSATLAKOZTATÁS AZ ANTENNÁHOZ
• A kábel csatlakozását vagy leválasztását megelőzően válassza le a készüléket a
hálózati csatlakozóról. Ennek elmúlasztása károsíthatja az antennát.
3. CSATLAKOZTATÁS A TV-HEZ
• A kábel csatlakozását vagy leválasztását megelőzően válassza le a készüléket
a hálózati csatlakozoról. Ennekelmúlasztása károsíthatja a TV-t.
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4. TÚLTÖLTÉS
• Ne töltse túl a fali konnektort, hosszabbító kábelt vagy adapter, mert ez
elektromos kisülést vagy sokkot okozhat.
5. FOLYADÉKOK
• A terméket ne érje semmilyen folyadék. Továbbá semmilyen folyadékkal
töltött tárgyat se helyezzen a készülékre.
6. TISZTÍTÁS
• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a fali konnektorból.
• Használjon nedves ruhát (oldószer nélkül) a termék portalanításához.
7. SZELLŐZÉS
• A termék tetején lévő nyílásokat lefedve kell tartani, hogy megfelelő
légáramlást biztosítson a készülékbe.
• Ne tartsa a terméket puha bútorokon, vagy szőnyegen.
• Ne szereljen össze elektromos termékeket a készülék tetején.
8. CSATOLMÁNYOK
• Ne használjon nem támogatott tartozékokat mert ezek veszélyesek lehetnek
vagy károsíthatják a készüléket.
9. FÖLDELÉS
• Az antenna kábelt a földbe kell temetni.
10. IDEGEN TÁRGYAK
• Ne helyezzen be semmit az egység nyílásain keresztül, ahol érintkezhetnek
veszélyes fesztülség pontokkal vagy megsérthetik az alkatrészeket.
11. ELHELYEZÉS
• A terméket beltéren helyezze el, hogy ne tegye ki villámlásnak, esőnek vagy napnak.
• Ne tegye közel a fűtőtesthez vagy a radiátorhoz.
• Győzödjön meg róla, hogy a szenzoros elektromágneses hatásoktól (pl. TV
vagy videómagnó) legalább 10 cm távolság van.
• Ne zárja el a nyílásokat semmilyen tárggyal, és ne helyezze a terméket ágyra,
kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre.
• Ha a terméket állványra vagy könyvespolcra helyezi, győzödjön meg róla,
hogy megfelelő szellőzés van és követi a gyártó utasításait a felszereléshez.
• Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra, háromlábó állványra
konzolra vagy asztalra, ahol leeshet. A leeső termék súlyos sérülést okozhat
egy gyermeknek vagy felnőttnek, és súlyosan károsíthatja a készüléket.
12. VILLÁMLÁS, VIHAR vagy HASZNÁLATON KÍVÜL
• Húzza ki a készüléket a fsli konnektorból és húzza ki az antennát vihar alatt,
vagy ha hosszabb ideig nem használja vagy felügyelet nélkül hagyja. Ez
megakadályozza, hogy a készüléket villámlás vagy túlfeszültség esetén
sérüljön.
13. ALKATRÉSZEK CSERÉJE
A részek cserélésekor győzödjön meg róla, hogy a szerviztechnikus a gyártó
által meghatározott alkatrészeket vagy az eredeti alkatrészekkel megegyező
tulajdonságúakat használ. A jogosulatlan helyettesítés további kárt okozhat az
egységben.
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Mielőtt használná a terméket
Ez a rész részletes utasításokat tartalmaz a termékről és kiegészítőiről.

1.1 Elülső Panel
1 BE ÉS- KIKAPCSOLÓ GOMB
Nyomja be a power on/off gombot a tápfeszültség be és kikapcsolásához.
2 CH+/CH-GOMB
A TV és rádiócsatornát lépteti fel vagy le.
3 STANDBY INDIKÁTOR
A LED cask akkor fog pirosra váltani, ha a vevőkészülék készenléti
állapotban van.
4 MŰKÖDÉSI INDIKÁTOR
A LED csak akkor vált zöldre, ha a vevőkészülék üzemben van.
5 LED KIJELZŐ ABLAK
Megjeleníti az aktuális csatorna számát.
6 USB csatlakozó a lapon
Szoftverfrissítésre és médialejátszásra használható.

1.2

Rear Panel

H D D V B -T 2 R E C E I V E R
~90 -24 0V 50/ 6 0 H Z
ST A N D B Y C O N S U M PT I O N : 1W
POWE R CON SU MPTION : 10W

ANT IN

1

ANT OUT

2

ETHERNET

4

HD OUT

5

~90-240V
50/60Hz

COAXIAL

SCART

3

6

1. ANT-IN
Az antennakábelt csatlakoztatja.
2. ANT-OUT
A RF IN-hez csatlakozik a TV-hez az RF kábelen
keresztül.
3.SCART
a SCART kábelen keresztül csatlakozik a TV-hez.
4. ETHERNET
Ethernet be
5. HDMI
HDMI csatlakozón keresztül csatlakozik a TV-hez
6．COAXIAL
Connects to the TV and outputs Digital audio output
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2 Beállítás
Ez a fejezet elmagyarázza,hogyan csatlakoztassa a vevőkészüléket a TV-hez az adott
felszereléssel az optimális jelminőség eléréséhez.A vevő különböző interfészeket
biztosít a TV-hez vagy más eszközökhöz való csatlakozáshoz. Válassza ki a
készülékéhez leginkább megfelelő eljárást.
Megjegyzés: Ha bármilyen probléma merül fel a vevőegység beállításával kapcsolatban,
kérjük forduljon a helyi vevőegység forgalmazójához.
2.1 Az antenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antennát az ANTENNA IN-hez az alábbiak szerint

H D D V B -T 2 R E C E I V E R
~90 -24 0V 50 / 60 H Z
STAN DBY CON SU MPTION : 1W
POWE R CONS U MPTION : 10W

CAU TI O

ANT IN

ANT OUT

ETHERNET

HD OUT

~90-240V
50/60Hz

COAXIAL

SCART

2.2 A TV csatlakoztatása
2.2.1 A HDMI kábel használatával
A HDMI csatlakozás a digitalis televízióhoz ajánlott. Abban az esetben, ha a TV
HDMI bemeneti csatlakozóval rendelkezik, ami egy speciális csatlakozó, ami a
lehető legmagasabb képminőséget nyújtja, csatlakoztassa a HDMI kábellel a
vevőkészüléket a TV-hez az alábbiak szerint.

H D D V B - T 2 R E C E IV E R
~90 -24 0 V 50 / 60 H Z
STA NDBY CON SU MPTION : 1W
POWE R CON SU MPTION : 10W

CAUTI ON

ANT IN

ANT OUT

ETHERNET

HD OUT

~90-240V
50/60Hz

COAXIAL

HD1080P
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3 Telepítési Varázsló
Ha most először használja a készüléket, vagy visszaállította gyari alapértelmezettre, a
Telepítési Útmutató Menü meg fog jelenni a TV képernyőjén.

(1) [OSD Language]:Nyomja a JOBB/BAL gombokat a nyelv kiválasztásához.
(2) [Country]: Nyomja a JOBB/BAL gombokat az országa kiválasztásához.
(3) [Channel Search]: Nyomja meg a JOBB vagy az OK gombot az automatikus
csatorna keres éshez.
(4) Amikor a keresés befejeződik, elkezdheti nézni a TV csatornákat.
4 Alapműveletek
4.1 Programbe áll í tások ke z e l é se
A Menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot és válassza a [Program]
opciót a JOBB/BAL gombokat használva. A menu lehetőséget biztosít a
Programkezelő beállítások módosítására. Válasszon ki egy beállítást, majd
nyomja meg az OK vagy a JOBB gombot a beállítás módosításához. Nyomja meg
az EXIT gombot a menüből való kilépéshez.

(a)Program szerkesztése
A program beállÍításainak módosításához (zárolás, kihagyás, kedvenc, áthelyezés
vagy törlés), be kell lépnie a programszerkesztési menübe. Ehhez a menühöz
hozzáférési jelszó szükséges. Az alapértelmezett jelszó a ‘000000' , míg a mesterjelszó
pedig a ‘888888'.
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Kedvenc csatornák beállítása
Csinálhat egy rövid listát a kedvenc csatortnáiról, melyeket könnyedén elérhet.
Kedvenc TV vagy rádiócsatorna beállítása:
1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a FAV gombot. Egy szív
alakú szimbólum fog megjelenni, és a csatorna kedvencnek let beállítva.
2. Ismételje meg az előző lépést további kedvenc csatornáinál is.
3. A megerősítéshez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Kedvenc TV vagy rádió visszavonása:
Válassza ki a Kedvenc csatornát, majd nyomja meg a FAV gombot a távirányítón a
törléshez.
Kedvenc csatorna megtekintése
1. Normál TV nézetben nyomja meg a FAV gombot és megjelenik a Kedvenc
menü.
2. Nyomja meg a FEL/LE gombokat a kedvencek között lévő böngészéshez.
3. Nyomja meg az OK gombot kedvenc csatornájának kiválasztásához.
TV vagy rádió program törlése
1. Válassza ki a programot, majd nyomja meg a KÉK gombot . Egy figyelmeztetés fog
megjelenni. Nyomja meg az OK gombot a törléshez.
2. Ismételje meg az előző lépést több kedvenc csatorna törléséhez.
Rádió vagy TV csatorna kihagyása
1. Válassza ki a csatornát, amelyet ki akar hagyni majd nyomja meg a ZÖLD
gombot. Egy kihagyás szimbólum fog megjelenni. A csatornát ezentúl át
fogja ugorni a TV.
2. Ismételje meg az előző lépést több csatortna kihagyásához.
3. A beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT
gombot.
Csatorna továbbléptetés visszavonása:
Válassza ki a csatorna kihagyása menüt, majd nyomja meg a ZÖLD gombot.
TV vagy rádiócsatorna mozgatása
1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a PIROS gombot. Egy mozgatás
szimbólum fog megjelenni a képernyőn.
2. Nyomja meg a FEL/LE gombot a csatorna mozgatásához.
3. Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
4. Ism ételje meg az előző lépéseket több csatorna mozgat ásához.
6
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Program Zárolása
Zárolhat kiválasztott programokat a megtekintés korlátozásához.
TV vagy Radio csatorna zárolása
1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a SÁRGA gombot. Egy zár-alakú
szimbólum fog megjelenni. A csatorna mostantól zárolva van.
2. Ismételje meg az előző lépést több csatorna zárolásához.
3. A beállítások jóváhagyásához és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT
gombot.
4. Nyomja meg a SÁRGA gombot a zárolt csatornafunkció visszavonásához.
5. A zárolt csatornák megtekintéséhez, be kell írnia az alapértelmezett jelszót,
'000000' vagy a legutóbb módosítottat. A mesterjelszó a '888888'.
(b) EPG (Elektronikus Program Útmutató)
Az EPG egy képernyőn megjelenő TV útmutató, amely minden beprogramozott
csatornnál hét nappal előre jelzi a tervezett műsorokat. Nyomja meg az EPG
gombot az útmutató eléréséhez.
A FEL/LE gombokkal válassza ki a kívánt programot. Ha egy oldalnál több információ
van, használja a KÉK gombot a feljebb és a SÁRGA gombot a lejjebb léptetéshez.
(c) Rendezés
Rendezze a csatornáit az alábbi opciók szerint:
[LCN] – Sorba rendezés.
[Szolgáltatás neve] – ABC sorrendbe.
[Szervizazonosító] – Állomásnak megfelelően
(d) LCN (Logical Channel Number)
Kapcsolja be-ki az LCN-t.
4.2 Képbeállítás
A menübe való belépéshez nyomja meg a MENU gombot, majd válassza a
[Kép]lehetőséget a JOBB/BAL gombok használatával.A Menü lehetőséget ad a
video beállításához.Nyomja meg a FEL/LE gombokat egyopció kiválasztásáhozés nyomja
mega JOBB/BALgombotabeálíltásérvényesítéséhez.Amenübőlvaló kilépésheznyomjamegaz
EXITgombot.
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(a)Felbontás
Ezt a beállítást akkor módosíthatja, ha a kép felbontása nem tűnik helyesnek.
Ez a beállítás megfelel a HDMI legelterjedtebb beállításának.
[480P]: az NTSCTVrendszerhez
[576P]:a PAL TV rendszerhez
[720P]: az NTSC vagy PALTV rendszerhez
[1080I]: az NTSC vagy PAL TV rendszerhez
[1080p50Hz]: az NTSC or PAL TV rendszerhez
(b) TV Formátum
Amennyiben a képernyő képe nem tűnik helyesnek, módosíthatja ezt a beállítást.
Ennek a beállításnak egyeznie kell az Ön országában leginkább elterjedt TV
beállítással.
[ NTSC]:az NTSC rendszerű TV-hez.
[PAL]: a PAL rendszerű TV-hez.
4.3 Csatornakeresés
A menu eléréséhez nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a [Csatorna
keresés] a JOBB/BALL gombok használatával. Ez a menu lehetőséget ad a keresési
csatorna beállításainak módosítására. Nyomja meg a FEL/LE gombokat egy opció
kiválasztásához, majd a JOBB/BAL gombokat a beállítások módosításához. Nyomja
meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez.

(a) AutomatikusKeresés
Ezzel az opció automatikusan keresni fogja a csatornákat és elmenti őket, amint a
keresés véget ért. Az összes korábban mentett csatorna és beállítás törlődik.
1. Válassza az [Automatikuskeresést]és nyomja meg az OK vagy JOBB gombot a
csatornakeresés elindításához.
2. A keresés visszavonásához nyomja meg az EXIT gombot. Minden addig talált
csatorna mentésre kerül.

8

User manual

(b) Manuális Keresés
Ez az opció lehetővé teszi az új csatornák beolvasását anélkül, hogy törölné az
előzőleg mentett csatornákat és beállításokat.
1. Válassza a [Manual Search] lehetőséget majd nyomja meg az OK vagy JOBB
gombot. Megjelenik a csatornakereső képernyő.

2. Nyomja a JOBB/BAL gombot a csatorna frekvenciájának kiválasztásához.
3. Nyomja meg az OK gombot a csatornakeresés elindításához.
Ha talált egy csatornát, az mentésre kerül és hozzáadódik a csatornák listájához.
Amennyiben nem találhatók csatornák a keresés során, a vevő automatikusan kilép.
(c)Ország
Válassza ki az országot.
(d) Antenna Teljesítmény
Antenna teljesítmény engedélyezése, ha van külső antenna csatlakoztatva.
4.4 Időbeállítás
A menu megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, válassza ki az [Idő] a JOBB/BAL
gombok használatával. A menüvel módosíthatja az időbeállítást.Nyomja meg a FEL/LE
gombot az opció kiválasztásához és nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállítás
módosításához. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
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(a) Időeltolódás
Válassza ki az automatikus vagy manuális beállítást a GMT eltolódás beállításához.
(b) Ország régió
Válassza ki az országrégiót, hah az [Időeltolódás] automatikusra van állítva.
(c) Időzóna
Amennyiben az [Időeltolódás] manuálisra van állítva, válassza ki
az Időzónát.
(d) alvás
Alvás b e / k i
(e)bekapcsolás/kikapcsolás
4.5 Opció
A menu megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd a JOBB/BAL
gombokkal válassza ki az [Opció] lehetőséget. A menüben beállíthatja az OSD,
felirat, illetve az audó nyelvet. Válasszon ki egy beállítást és nyomja meg a
JOBB/BAL gombot a beállítás módosításához. A mnüből való kilépéshez nyomja meg
az EXIT gombot.

(a)OSD (Képernyőn megjelenő) Nyelv
Válassza ki az OSD nyelvet.
(b) Felirat Nyelve
Select the preferred subtitle language.
(c)Audio Nyelve
Válassza ki a kívánt nyelvet a TV csatornák megtekintéséhez. Ha a nyelv nem
elérhető, az alapértelmezett programnyelv lesz alkalmazva.
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(d)Digitális Audio
Válassza ki a digitalis audio kimeneti módot.
4.6 Rendszerbeállítások
A menu megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, válassza ki a [Rendszer]
menüpontot a JOBB/BAL gombokkal. Ezzel a menüponttal módosíthatja a
rendszerbeállításokat. Nyomja a FEL/LE gombot egy opció kiválasztásához majd
nyomja meg a JOBB/BALL gombot a beállítás módosításához. A menüből való
kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

(a)Jelszóbeállítás
Állítsa be vagy módosítsa a zárolt programok jelszavát. Adja meg régi, vagy a
'000000'alapértelmezett jelszavát. Ezután be kell írnia az új jelszót. Az új jelszó
megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.Miután megerősítette, nyomja meg
az EXIT gombot. A mesterjelszó a'888888'.
(b) Gyári beállítások visszaállítása
Itt tudja visszaállítani Set Top Boxját az alapértelmezett gyári beállításokra. A főmenüben
válassza a [gyári beállítások visszaállítása] opciót a JOBB/BAL billentyűk segítségével, majd
nyomja meg az OK vagy JOBB gombot a kiválasztáshoz. Adja meg a jelszavát, vagy az
alapértelmezett jelszót ‘000000’ majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.Ez az
opció az összes előre beállított csatornát és beállítást töröl. A mesterjelszó ‘888888’.
(c) Információ
Megtekintheti a modell-, hardver- és szoftverinformációkat.
(d) Szoftverfrissítés
(1) Ha BE-re van álíltva az állapot, frissítéseket fog keresni a kívánt időpontban az
Indítási Idő alapján.
(1.1) Indítási Idő
Ez az az idő, amikor a vevő szoftverfrissítéseket fog keresni.
(2)USB frissítés

A rendszer frissíthető USB-n keresztül.
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